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Předkládaná práce se zabývá tématem subverze v umění poslední doby, tedy – podle 
autorčiných slov – „výtvarnou strategií charakteristickou pro současnou digitalizovanou 
společnost, kde originál ztrácí své výsadní postavení“ (str. 4), v jejímž rámci je „konkrétní, již 
existující dílo zcizeno za účelem vytvoření nové verze“ (str. 8). Z tohoto hlediska se autorka 
po obsáhlém teoretickém úvodu zabývá konkrétními uměleckými díly (Warhol, Duchamp, 
Rauschenberg, J. a D. Chapmanovi aj.). Práce je doplněna funkční a zajímavou obrazovou 
přílohou. 
Pokud jde o klady předkládané práce, ze hlavní z nich pokládám především jasnost a absenci 
snahy o efekt, která by souvisela s používáním terminologie, jíž autorka nerozumí (u 
podobného typu prací je to běžné a kol. Galová se tomuto svodu důsledně a úspěšně vyhýbá). 
Termín subverze je hned na začátku jasně definován, věty mají jasnou strukturu a dávají 
smysl. V tomto smyslu jde o opus velice poctivý, vedený nepochybně upřímným záměrem 
dané věci porozumět. 
Mohu-li si ovšem dovolit jakousi psychologizující hypotézu, zdá se mi, že autorka trpěla 
nedostatkem času, což se projevilo zejména v druhé části práce, šité poněkud horkou jehlou. 
Mimořádně příznivý čtenářsky dojem se postupně poněkud rozplývá – formulace začínají být 
vágní, nejasné, někdy i vysloveně banální. V první řadě: nic proti celkem omezenému 
seznamu literatury, i z několika knih se dá „vyvařit“ dobrá práce, nicméně vzhledem k tomu, 
že autorka vychází z relativně malého počtu textů, člověk by očekával sofistikovanější 
interpretační výkony i na úrovni bakalářské práce. Notoricky obtížný Benjaminův pojem aura 
je používán jako něco zcela samozřejmého, a přitom v souvislosti s ním vyvstává řada dosti 
znepokojivých otázek. Jestliže je definován jako „jedinečné zjevení dálky“ (str. 12), potom se 
čtenář automaticky ptá, proč zrovna dálky a proč zjevení, a v čem reprodukovatelné umělecké 
dílo není zjevením dálky atd. O tom se nám tu ovšem nic neřekne. Po Benjaminovi následuje 
kapitolka o Feyerabendovi: není zdůvodněno, proč zrovna tito dva autoři, přestože o podobné 
problematice psaly doslova desítky dalších. V další kapitole se skočí k modernismu, který je 
definován velice stručně: „modernismus je všeobecně charakterizován jako druh umění, který 
hledá podstatu (esenci) vlastních výrazových prostředků“ (str. 14 – 15). Což o to, definice je 
to pěkná a zajisté udržitelná, ale možná by autorka mohla u obhajoby uvést nějaký konkrétní 
příklad. Další věc, která by možná v práci tak úplně nemusela být, je uvádění celkem 
banálních etymologií – to, že slovo originalita pochází od origines, možná není třeba 
vysvětlovat, totéž platí o etymologii slova dialog (str. 47). 
A další věc, která zřejmě souvisí s oním nedostatkem času, je ta, že některé pasáže působí 
téměř jako automatický text a hraničí s jistou prostoduchostí, kterou by si autorka za 
normálních okolností zajisté odpustila. Například: „Žijeme v hodně necitlivé době a to, jaké 
vyobrazení zvolili, jenom ukazuje, jak musí být realisticky odpudivý a hnusný výjev, aby na 
lidi zapůsobil. Nazírání a vnímání díla je v současných podmínkách prostě jiné. A to je 
všechno. Chapmanovi svým dílem šokují, protože parafrázují Goyu a Goya reprezentuje 
krutost. Bratři Chapmanové a jejich tvorba jsou důkazem toho, že umělecké dílo je v různých 
historických epochách a v rozdílném kontextu vnímáno naprosto odlišně“ (str. 39). 
Provedeme-li jakési close reading této pasáže, jsme trochu na vážkách ohledně jejího smyslu. 
Nazírání a vnímání díla je v odlišných podmínkách jiné: to je jistě pravda, ale víme to už 
dávno a nepotřebujeme na to Chapmany. A proč by to mělo být všechno? A proč by nás bratři 
Chapmanové šokovali právě proto, že parafrázují Goyu, který zobrazuje (spíše než 
reprezentuje) krutost? Spoustu jiných umělců zobrazovalo krutost a bratři Chapmanové mohli 
klidně parafrázovat něco jiného. A to by nás nešokovalo? atd. atd. Podobně nejasně působí 



autorčina vlastní úvaha na str. 48: „Mým cílem nebyla podpora nebo obrana aktů, v rámci 
kterých dochází k ničení uměleckých objektů. Rozhodně je nepovažuji za běžné a přijatelné 
způsoby uměleckého vyjádření. Mají však aspoň nějakou legitimní hodnotu. Na rozdíl od 
akcí, ve kterých si aktéři – vandalové pouze pohrávají a ničí umění z pouhé marnivosti“. No, 
jenže tady všechny otázky naopak začínají: Proč je autorka nepovažuje za přijatelné způsoby 
uměleckého vyjádření? Jakou legitimní hodnotu tedy mají? Čím přesně se liší od pouhého 
ničení? atd.  Budiž mi odpuštěno, ale občas použitý způsob vyjadřování působí i trochu 
komicky: když chce Rauschenberg vymazat de Kooningovu kresbu, vypadá to následovně: 
„De Kooning měl v té době ve svém ateliéru tři skupiny kreseb. První skupinu kreseb tvořila 
díla, se kterýma (sic!) nebyl autor z nějakého důvodu spokojen, nebo se mu prostě nelíbily 
(sic!). Kdyby si Rauschenberg vybral z této skupiny, akce by ztratila působní myšlenku, 
jednoduše by to nefungovalo. Další soubor pozůstával z kreseb, které měl sice de Kooning 
v oblibě a měl k nim vztah, ale které byly nakresleny tužkou. To taky neodpovídalo 
Rauschenbergovým představám, protože by to bylo prostě příliš snadné. Třetí skupinu tvořily 
práce na papíře, k jejichž vytvoření umělec použil kromě tužky i inkoust a křídu na papír. To 
bylo docela těžké vymazat, a proto si Rauschenberg zvolil obraz právě z této skupiny“ (str. 27 
– 28). No, čtenář se nad těmito řádky, pojednávajícími o tom, jak „to“ vymazat nebo 
nevymazat, musí trochu usmívat. O téže akci se na téže straně praví, že „tato akce je revoluční 
ve filozofickém, ale ne v estetickém smyslu“ – tomu moc dobře nerozumím.  
Zkrátka a dobře, práce to rozhodně není špatná, nicméně zejména na konci dostává velmi 
fragmentární podobu jakéhosi vyjmenovávání různých umělců a teoretických pojmů, u nichž 
chybí nějaká pevnější vzájemná vazba a argumentativní souvislost (viz odstaveček o pojmu 
dekonstrukce na str. 33, v níž navíc trčí citace démonické „definice“ dekonstrukce, kterou 
autorka našla na stránkách Katedry elektronické kultury). A závěr je potom docela prostě 
résumé bez jakékoli syntézy. Navrhuji nicméně hodnocení 34 – 36 bodů. 
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